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 ٢٠١٧–رس                  

  ى ثۀیثۀر: کارئامادة

   ارام جۀمال ئ

KIثۀیمانطۀى کوردى بؤ هۀَلبذاردن  بۀِرَیوةبۀرى E 
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 َ: 

 دنزر   َ رىودا دوومزة ط مدداو ءر دى ى ء

  ،وةَء دةووَ ر رىء زادةى ءء ىت  ذممط ىوا 

 موةر ومرووى داوةدا . ر وةاوة طزر َدؤرةر ت ومز و

 ؤ واتودا دةررة  ، رىَ  ىا ىوَدةو،   َ ر َم

لَ ء ن دةَرزد ؤىدةََ  دم   ض َاز  َامَورد وةى مى 

  َا ذةى نء رةوَون و ؤوة در  .َمور 

 َدة م و  تزر م دماد ون دمَد ،رة  ةداتد و شم

ؤذةى ى رة ةى و رزت دةطمروَوة  و َ دةطر  ،َوم مَ وت 

 زر ةمىدةدةم ر ، ش ووتن دا ذارةمن َ مو   زارى

َ ء دمَراماردنء و    ء دةمَ  رةمى رز وة.رطَى

 َ اد دمَ وو دةزر دمََ د ،وة َمو   َر

    َ دةنء ... َ.وة َرةمةى رزت 

 ترازر رى ا نء   نرد َر، دةو َ اَ   

َ رومدواى  دما وة رز ر َردنرة ط   وةوة،وة ى )٢٠٠٣(

 َ كدة رة ىا َررةى  تءزر دمََوةم مزوة ر

م ةرود وةى  ى، ء طاوةدا رةو رزتم ر ََدنر مداوةو 

رشء  رورةط وَ م دةروة مومدةدةر،  موةرزت زةك دةى 

   .ةوممََ  َدم مو زمىموم ر َرةمن و ونء 

 وة دة، ر َردن زوماوى  وَرووى رزوة طر َدا 

  ىمرة وةَ وةوزر دوو اردموةو ،اوة نطَر  ر 

َ  مَرط زر وةىد ، طَر م روطَرن َ   دة

 ،رطَا ءرز  رةمةىدوو  ون طلَ  ، ن دةادةردم ر

 تء زى داراوة و ممت رووى دةرماوة رطَن   رز دارا
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 نطَر م روطَر ءم ر دى رطَر َروم ز وى ما  وةزردة

  ء دةمررَردوو ى رازووى  مَان  مدؤ َشدرة  .ةرر

َرطا درومدان :ووةَم زؤرى َرر مر نَرط   ردة ةرامدةم

َ ك ء  ن دةردام  َ مو مازدا دمردة .  

 ر َوة ا رادموةى  م مَان ررَء دةم  رطَم

 دار رَى، ت ؤذةؤو    رَةدن  رزدم دةاز  ،َردن 

 ن ت ا روةر ام  َوَةوةى  ،موموة  مونم َاى ورد 

روم   ط َ كر ىمرةَرط ءىء دارا زرا ت  ، ر

 َر مطَر و  د ط َ نردكطَر ر  َ.  

ر  ،وور رةَر َ ةدةو رةدا رد َر من دة ،ام نء َ

مدةو ؤذةمو ،  تزر  وةَر. 

   

   :َ رىو  

 م    م َ  َى وةى  ،و ؤماوة ؤذة ر َردما زتر

  موةم دمََ    ،رادا م تزر    اَ  ممرةة َرط  ىء دارا   ء

  .َرةو  رطَنَ َاو  رزت

  

  واوط :  

 :  ى  دوم رة ىموو ط  

ى ارى ر ىةورَن، رووى ر و رواموة  روى مام مام رن: -

رزى   َطما، وةى،   اردم ى رَروون َوة 

  مو مما من.  ارى
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-  ماموةز َرنرد :   

 َامدة  زراوةو دا انوةز موَم ََورم ى مةزرَ ت،  

ورر رةشن وومدادة   وةى نءَ ض  نرة تءدة مَ  وة 

  رطَن.

 رةَررم نو:  

 ىدواىا َم دمدة  ورد  ،َ نَ م زادةى ت  ر ر اردم َ

  :ارزموةمََ دمَ و  َ رَرامى ارةوة ات 
   

١رز وَة:  رَرةى * :  

 وة  زىر ىةمرة َر  (ء داراَرط ،)ك ََو ة وةا 

 راو مَرط  و ََ َ،  ىةمرة َ ر زوارو ت  م

َََ  وةىَ تووَرتزر مةمرة َ   ررة مةم.    

  ،ردودادةى را موةدةم  ،نمو و ةمم ةومطازَ نةَدمَ  ازر

 ورطةن  وََازى رزو ومى َ مةم . و َا رووونطر

 ماموةى لَ ( ٢دا)٢٠٠١ - ١٩٩٩  ي دارا ام دواى و ١٩٩٧و  َرذ مرو

  ر رىزى  ،دا١٩٩٨در ىءمر ءزراوةرووى دا وة ةنء ر

ى ومز ا ارى مم رزر م  ،رزت  َ رةمةي

 ةمم) َورةدةووةى ط-Big Bang .(   

 َ٩دووة  وة درَ  َرز وَةى  ى مزومطمة  َة و 

ووةم .  مدام ر َل ش و  نء ء ةىَ  َ وةو  وَر

 درى ن  . دواى رووم رذَؤذةى رز ر  وت ََدووةت 

 دا١٩٨٦ رى رؤ  مرى مرةم وةىوو ،  اد دماوام و

                                                           
١ Uniform Decentralization 
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 َ  ددا ١٩٩٣داودةر مَ  ى ءَرر اَ ،نان  دةَم

 ىءوةمم ا دامَ ا ر ةَ  ردرا ءىذط  م دارا 

٢موةمةوة  مَ ن مم جء  ءرةواوى ردم و دة و َرَوة 

َرو ر دممَ دةر ارىةَر موا ،   ءوةم  َرر

دةم ى رد   وازةم  و  ،  موةممامنء ضء رورى دةرةوة

  .َن

   م رَن:

 م رَموة ، ر َة وَرزَازى طر و َن رََ ط و رةى 

وة  :  

- َدة ََ تزر اَ رتء وةَدةو  َومَ ء.  

-  تزر مةممرةَرط  واو   ك َمدةط.   

  

 من: مَر  

  دةَ وةء ؤرووى ذرىء امى دارا ن  طمم  رطَنوازى مَا -

 ردة.ازةداَ  دمدة   

 

  

  

  

 

 

                                                           

٢    م   وة دوووام ار ،َةَ َ   رذ رىةَر مم ،ةمط ىود  ام

  َدراوةم زانء مو طمةن.  م ،   وام َ ن 
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٣مو مودووةَ :ازى رَرةى *  :  

ة، مغ  مغ دةرواَ وة، َازى وَواز َازى ََدم مو  موى رزت، 

 ََ رةمةى ََدم  ر  موةم ر دةرة  داَ ازةروةى 

  .رةمَ ، دوا روودةرةمة  ن رةمى رط َدرزت،  زؤرر 

م زر دمََ ر مم ر دارة وةمم  دة َم م دارا

 َروة روةى دة رطَى ن ر ن َ. دارا ر  َرطَن 

 زؤروةمم م ،رمو دةطموم ازىَ  ،م وة نوة ،ة  رة ةمرة

٤رطَى رزت ء  ةرةمََدم ؤن رةو ن  ،َموة   رطَن 

ىدارا تزر وةىر ،ددا دةرة َومزار ة دمَ   ن

  دةاََوة.ء وت رووى ء داراوة مؤ رمَ ن دةر ن رطَن

 ردوو ود ازر دمََ  نوم وم ازىَ  نمو و  ومدووة، طة

  زر    َرط زر ر دؤ ىر دارة مط و ر

، نء رةى ما داوة موى رزا ٣٢ر و َ  دةَدووة.

 ءى ن وةزارةنزارَ مو ى ا،  رادوود مء مان 

 رؤ رز  ى ووموةى طمةء ءدادةزطم وة َةان

 مردن ر ر مامم ،  ن  موةمةوة دادةزرانرةوامموة 

 ت دا ١٩٨٤ر دمار ر   رى١٨٨٦دة  اتء رؤ اردم اَ

ش راو  دا  اردن  رؤ رةوامن١٩٨٨ ء رةوامن دةت

  زر داو و . دوا ارى دا ١٩٩١ دارا زر ردادة

رَةى طااوةى دارا   ،دا٢٠٠٢  ١٩٩٣ش وةى وةى،  مَان م دةاو 

                                                           
٣ Incremental Decentralization 

  ، ن رطَ  َرمن  رمرو و   ارى رى وررادةدم    رزي رطَىرةمى   ٤

  .وة  دا 
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  وةوةمَم  ن ى %٢١ ىدا  ومَََ.  دا ١٩٩٣ زر

 ووةمم  انَم ىَرط وةو دةدمََ ارى و َرط  امَ

   داا. 

   

 من: مَر  

و ت، ى ؤرى ذرةى  رطَن ؤى طاوةى دةم رزت ردةز -

َم ىوازورةرة ط انَم ن ، امَرط  ىط  ان نءممط و امم

.  

  .دةوَ ىزؤرََ دةَء َومَ  و ووة درَرزت  -

- مةمرة  ك  او مَرط  و تزر و مم.َم   
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٥رز ة رةمَ :َازى رَرةى *    :   

 نء رطَةمى مَان  ك  مو   وَةو مورز طر َازى 

مَان  وازى رةم ةرز ازى ، وا َء  ن مَرَترةمةم رزت 

امم نَرط  كر  ءَودةطر  و رمةمررة ز اَ ن

ومك  ن َرطؤء دا ذرىء امى . َ ازة وَة روةى طوة َ َ دةت

وة مر ، مام ءا ر وةمم  كر نَرط د ا ؤذةو ىؤ

  . تدةرزت 

، ومممَ ام     اونءر ممما داَ دةر وَ ادؤر، 

رط  رى رزى واَرط زر داو و  زر دواى ءوةدو ارا ،م 

، ومما م ةَدرانء دةن ر ردم دىرؤ رةوامم ممن 

 ممارة ط َزؤر زار دمَدوةمم  دة ا نشوة ،  واي

ةرى  ى د٢٢٦ ددةىرَ . ام دة رطَى نَاطى ر  ممن د 

  .اَردة اونطر رةى و ،زَ   ن درى ا دة رطَى دا،١٩٩٨

  رىدة ادؤر١٩٩٨َ داى و ،مة رة ازىَ دمََ زر وةوا 

 وةو دةَوزى مر َ ر  َرر نمم   واز 

  نواز ى دارا نءَ نر. ك  ن داواىممم َ ر نوة  د َرر

 اوةىطواى دا ر  َممم نر ططزارو ذ  ن، َا ك 

ر َررم  نءَ لَء ءروم ونءَروةردةو مز ةرام.   

  

  

  

  

                                                           
٥ Multi-pace Decentralization 
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 :نردةرا  

:َدةط كردةرا م رة   

 * م ىا َم نرد َر  وةمطَرَداَ  وةىى داراام ء

ؤ َ رىد َر طَر ر م و ى ر ءازى طَ و ََ دم

  رزت درى تء وةك ؤذة اى ر َ مم ت. 

ى ذرة ، رَو َازةى ََ دم رزت دةر ى   ردنرم* 

٣  ن ٢٠٠٩ىرد َر مطَر ىى وةزارة ء مةم  ى ار

  اروة. رزت

و و و ر ، َ وة دة/ * َم ةمار ََ دم رزا

مَدر دمر  وة دةردة َى تزر م/ ة وة 

اودا.در  

  .مازةمَ دراو درى ََ  َدم رزت ر َرد* 

 *َة نمَرط  مر نو امرد َرءن رة ىت مزر 

 َطنم ر   رطَىء دارا زدةتء رر َوةوة وةى ، ََاوة

.َر  

 * ،َةََ ىزر ازىَ و َزاو م مَ م وم  موةم

دةرةوةى  ومم ت  طر  َد، َن، د  ََدم رزا

َن دةرورةرة ط زر دمََ وَ.ا  
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